05/2019 / 10. KOL O / 13-11-2019 / PR A H A - 18.30 / 18. KOLO / 15 -11-2019 / pr aha - 18.30

HC SPARTA PRAHA

RYTÍŘI KLADNO
MOUNTFIELD HK

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

D Ě K U J E M E P A R T N E R Ů M H C S P A R TA P R A H A
Z A P O D P O R U V S E Z O N Ě 2 019 / 2 0

A-T Ý M HC S PA R TA P R A H A
BRANK ÁŘI

GENER ÁLNÍ PART NER

HL AVNÍ PART NER

25 / 7 / 1993

L

L

5 / 4 / 1990

35 / machovský

36 / sedláček

OBRÁNCI

GOLD PARTNER

P

19 / 3 / 1992

SILVER PART NER

L

7 / 5 / 1995

55 / Blain

P

2 / 12 / 1997

20 / Dvořák

L

9 / 7 / 1997

63 / jandus

29 / Kalina

vodou ředitelné barvy

PARTNER
17 / 2 / 1995

P

7 / 6 / 1983

33 / Košťálek

L

11 / 9 / 1989

84 / JURČINA

L

12 / 7 / 1991

75 / Piskáček

L

16 / polášek

ÚTOČNÍCI
VIP CLUB PART NER
21 / 7 / 1990

L

47 / Buchtele

L

7 / 12 / 1990

90 / dočekal

4 / 6 / 1992

L

11 / dvořáček

L

12 / 8 / 1990

88 / Forman

5/1/1995

P

91 / KVAPIL

Interpack Trader

JIKOM

stav

HL AVNÍ MEDIÁLNÍ PART NER

11 / 5 / 1991

L

18 / Kudrna

L

19 / 9 / 1983

23 / Pech

18 / 12 / 1992

P

74 / Přibyl

L

20 / 4 / 1999

10 / Rousek

17 / 2 / 1989

L

92 / Růžička

MEDIÁLNÍ PART NER
31 / 12 / 1988

26 / Řepík

P

P

20 / 6 / 1989

62 / Říčka

5 / 11 / 1996

L

67 / Smejkal

P

23 / 1 / 1996

24 / sukeľ

10 / 2 / 1996

P

96 / tomášek
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BIL ANCE S KL ADNEM

GENERÁLNÍ PARTNER HC SPARTA PRAHA

CELKEM 86 ZÁPASŮ / 42 výher, 44 porážek
DOMA 43 ZÁPASŮ / 26 výher, 17 porážek

BR ANK ÁŘI
1

ADAM BRÍZGALA

19.06.1998

L

CZE

33

LUKÁŠ CIKÁNEK

09.01.1988

L

CZE

35

DENIS GODLA

04.04.1995

L

CZE

57

BRADY AUSTIN

16.06.1993

L

CZE

42

MICHAL BARINKA

12.06.1984

L

CZE

4

MARTIN KEHAR

28.05.1994

L

CZE

64

ANDRÉ LAKOS

29.07.1979

P

AUT

24

BRENDON NASH

31.03.1987

L

CAN

7

LADISLAV ROMANČÍK

26.01.1996

P

CZE

3

ONDŘEJ SMETANA

26.08.1992

L

CZE

23

JOSEF ZAJÍC

22.07.1997

L

CZE

25

MATYÁŠ ZELINGR

10.01.1999

L

CZE

12

ŠTĚPÁN BLÁHA

25.04.1997

L

CZE

OBR ÁNCI

#68 JÁGR

JAROMÍR

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI
19

JAKUB HAJNÝ

14.12.1996

L

CZE

68

JAROMÍR JÁGR

15.02.1972

L

CZE

55

ŠIMON JELÍNEK

18.06.2000

P

CZE

16

TOMÁŠ KAUT

08.05.1989

P

CZE

5

PATRIK MACHAČ

23.04.1994

L

CZE

43

ANTONÍN MELKA

14.03.1990

L

CZE

21

BRENDAN O'DONNELL

25.06.1992

L

CAN

17

TOMÁŠ REDLICH

12.02.1993

L

CZE

10

MARTIN RÉWAY

24.05.1995

L

SVK

25

DAVID STACH

22.02.1992

P

CZE

92

JAKUB STRNAD

16.02.1992

L

CZE

71

JAKUB VALSKÝ

07.09.1988

L

CZE

13

LADISLAV ZIKMUND

29.04.1995

L

CZE

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

8:1, 22. října 2009, 11. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:

3:9, 7. dubna 1994, 1. zápas o 3. místo

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

3:9, 7. dubna 1994, 1. zápas o 3. místo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

SPA – KLA 6:0, 46. kolo, 4. ledna 2014
Góly: Klimek, Polášek, Pilař, Kubát, Ton,
Kubát

Hl av ní t r enéŘi: JINDŘICH L IDICK Ý, DAV ID ČER M Á K

/

t r enér br a nk á řů: R A DEK JIR ÁT KO

A sis t en t: JA N K R EGL

PODPORUJEME BUDOUCÍ
HOKEJOVÉ GENERACE
www.billa.cz

www.merkur.cz

BIL ANCE S HR ADCEM
CELKEM 33 ZÁPASŮ / 22 výher, 11 porážek
DOMA 16 ZÁPASŮ / 10 výher, 6 porážek

BR ANK ÁŘI
2

MAREK MAZANEC

18.07.1991

P

CZE

1

ŠTĚPÁN LUKEŠ

25.02.1996

P

CZE

31

CONOR ALLEN

31.01.1990

L

USA

27

OSKARS CIBULSKIS

09.04.1988

L

LAT

10

MICHAEL GASPAR

31.10.1999

L

CZE

21

TOMÁŠ LINHART

16.02.1984

L

CZE

77

RICHARD NEDOMLEL

01.07.1993

L

CZE

45

FILIP PAVLÍK

20.07.1992

P

CZE

44

MISLAV ROSANDIČ

26.01.1995

L

SVK

OBR ÁNCI

41

RADIM ŠALDA

18.02.1999

L

CZE

24

PETR ZÁMORSKÝ

03.08.1992

P

CZE

#2 MAZANEC
MAREK

NE J V Ě T ŠÍ H V Ě ZDA

ÚTOČNÍCI
6

LUKÁŠ CINGEL

10.06.1992

L

SVK

65

RUDOLF ČERVENÝ

06.08.1989

L

CZE

29

MICHAL DRAGOUN

12.04.1983

L

CZE

71

MATĚJ CHALUPA

26.07.1998

L

CZE

26

ALEŠ JERGL

18.04.1994

P

CZE

33

KEVIN KLÍMA

05.06.1997

L

USA/
CZE

42

PETR KOUKAL

16.08.1982

L

CZE

59

ADAM KUBÍK

21.10.1998

L

CZE

14

PATRIK MIŠKÁŘ

29.03.1996

L

CZE

67

MATEJ PAULOVIČ

13.01.1995

P

SVK

98

RADOVAN PAVLÍK

18.02.1998

L

CZE

94

JORDANN PERRET

15.10.1994

L

FRA

62

RADEK PILAŘ

08.07.1996

L

CZE

16

DANIEL RÁKOS

25.05.1987

L

CZE

70

RADEK SMOLEŇÁK

03.12.1986

L

CZE

81

TOMÁŠ VINCOUR

19.11.1990

P

CZE

Hl av ní t r enéři: T OM Á Š M A R T INEC, V l a dimír rů žičk a

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

9:3, 11. ledna 1994, 35. kolo

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:
0:5, 25. ledna 2015, 41. kolo

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:

9:3, 11. ledna 1994, 35. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:

MHK – SPA 4:2, 5. kolo, 27. září 2019
Góly: Smoleňák, R. Pavlík, Perret,
Smoleňák – Forman, Růžička

/

A sis t en t I: A l e š K r át ošk a , Pe t r S voboda

t r enér br a nk á řů: Rober t Hory n a

Jsme včas tam, kde nás
právě potřebujete.
Myslete na svou budoucnost již dnes

Nebojíš se sundat rukavice, když je potřeba. Co se
ti v těch chvílích honí hlavou?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, jsou to velké
emoce a v té chvíli se člověku nehoní hlavou nic,
snažíte se protivníka co nejrychleji sestřelit k ledu,
takže asi to. (smích)
Trénuješ pěstní souboje?
Jako mladý jsem absolvoval pár lekcí s Davidem
Kočím, který mi dal hodně cenných rad, párkrát
jsem je použil. Díky Kočkovi jsem se toho hodně
naučil.
Je těžké se po těchto adrenalinem nabitých chvílích vrátit zpátky do hry?
Jde to těžko, popravdě to moc nejde. Potyčky jsou
docela unavující. Pamatuju si jednu, svou nejdelší
bitku, po které jsem seděl deset minut a ani ty mi
nestačily na rozdýchání.
S přítelkyní vychováváš dcerku Lauru. Zklidnila
tě otcovská role?
Myslím, že určitě. Už jsem to několikrát říkal,
s dítětem se vám otočí svět vzhůru nohama .
Kdo děti nemá, asi nepochopí. Určitě jsem se
zklidnil.

FORMAN: NEUMÍM SI PŘEDSTAVIT
JINOU NEŽ SPARŤANSKOU KABINU
ZA SPARŤANSKÉ ÁČKO HRAJE UŽ 10. SEZONU, LETOS SI PŘIPSAL SVŮJ 400. ZÁPAS.
SPARŤANSKÝ FANOUŠEK UŽ SI JEN TĚŽKO UMÍ PŘEDSTAVIT NÁŠ ÚTOK A VYHROCENĚJŠÍ SITUACE BEZ MIROSLAVA FORMANA NA LEDĚ. „HROZNĚ RÁD
BYCH SE DOSTAL MEZI DESÍTKU HRÁČŮ, KTEŘÍ VE SPARTĚ ODEHRÁLI NEJVÍC ZÁPASŮ,“ PŘEJE SI DEVĚTADVACETILETÝ FORVARD.
Dokážeš si představit, že bys seděl v jiné kabině
než v té sparťanské?
Popravdě nedokážu, jsem tu už hodně dlouho. Odchodu ze Sparty bych se spíš bál.
Vzpomínáš si, kdo z tebe tenkrát udělal sparťana?
Asi můj taťka. Vzpomínám si, že jsem jako malý
brečel, že sem nechci, nejspíš jsem se bál cizího
prostředí. Byl jsem v páté třídě a taťka prostě zavelel, že pojedeme na trénink, naložil mě do auta
a na nic se neptal. Od té doby jsem tady.

Jsi mu vděčný?
Jsem. Sparta je velkou součástí mého života a nebýt jeho, asi bych do klubu nepřišel.
Pro spoustu fanoušků jsi největším favoritem, co
na to říkáš?
Vnímám, že jsem u fanoušků docela oblíbený
a jsem za to strašně rád. Mám to tu moc rád, miluju
zdejší prostředí, jsem tu dlouho a rád bych tu ještě
dlouho zůstal. Hrozně rád bych se dostal mezi desítku hráčů, kteří ve Spartě odehráli nejvíc zápasů.

Proč myslíš?
Dřív, když jsem přišel domů naštvaný z hokeje, jsem
se neměl jak odreagovat. Teď přijdu, vidím malou,
jdu si s ní hrát a úplně vypnu, na nic jiného nemyslím.

NEJVÍCE UTKÁNÍ ZA SPARTU,
VČETNĚ PLAY-OFF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jaroslav Hlinka 834
Jiří Zelenka 719
František Ptáček 711
Jan Hanzlík 663
Richard Žemlička 634
Petr Ton 620
David Výborný 605
Michal Broš 591
Pavel Šrek 560
Vladislav Vlček 506
Petr Bříza 482
Patrik Martinec 454
Miroslav Kuneš 451
Pavel Richter 444
Jiří Nikl 439
Tomáš Netík Jr. 433
Martin Chabada 427
Stanislav Hajdůšek 422
Lubomír Pěnička 419
Miroslav Forman 408 *
Statistiky © D. Soeldner & HCS
*platné k 12.11.2019

#HCSPARTA
SDÍLEJ SVÉ FOTKY S HASHTAGEM

SLEDUJ @HCSPARTAPRAHA

#92 VLADIMÍR RŮŽIČKA

To nás těší nejvíc. Spolupráce se Spartou funguje
bezvadně a každý rok se k této akci připojují další
sportovci, kteří reprezentují značku Sparta, ať je
to ragby, cyklistika, florbal a další. V loňském roce
se navíc přidali i jiní sportovci, například bojovníci
z organizace Oktagon MMA, během roku pak také
američtí fotbalisté Prague Mustangs, ale i partneři
a sponzoři těchto klubů, například společnost
BILLA, pojišťovna Merkur a další.
Můžete prozradit, jak dopadl loňský ročník, který
se letos pokusíme ještě překonat?
Během loňské akce, která probíhala od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 bylo odebráno 2 823
dárců krve, a z toho jen v měsíci listopadu 109
prvodárců – zejména za to vděčíme akci Sparťanská krev.
Jak by se měli správně chovat dárci krve?
Dárci krve musí být zodpovědní, protože jakákoliv infekce v krvi dárce může pacienta poškodit,
v nejhorším případě i usmrtit. Proto musí každá
krev nejprve projít testy, až potom je zpracována
na jednotlivé složky krve, z nichž každá má jinou
dobu použití.

DRDOVÁ: PŘEKONAT SÁM SEBE
A DAROVAT KREV JE KRÁSNÝ POCIT
JE JEDNOU ZE STÁLIC AKCE SPARŤANSKÁ KREV. VRCHNÍ SESTRU Z FAKULTNÍHO
TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ PRAŽSKÉ VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE ILONU
DRDOVOU BUDETE PŘI DAROVÁNÍ SPARŤANSKÉ KRVE POTKÁVAT I LETOS. „DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM KRVE A VŠEM, KTEŘÍ SE NA PROPAGACI DÁRCOVSTVÍ
PODÍLEJÍ ZA JEJICH HLUBOCE LIDSKÝ POSTOJ, KTERÝM NEZIŠTNĚ PŘISPÍVAJÍ
K ZÁCHRANĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTŮ A ZA PROJEV OPRAVDOVÉHO LIDSTVÍ,“ ŘÍKÁ
VŽDY MILÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA.
Opět po roce budete součástí akce Sparťanská
krev. Mění se v České republice situace ohledně
darování krve k lepšímu?
Ano, ale velice pomalu. Není nic nového, že se zde
potýkáme s nedostatkem dárců krve, a proto se
i touto cestou transfuzní oddělení snaží oslovovat
mladé lidi. Naše nemocnice byla Spartou oslovena
před několika lety.

Moc mě těší, že letos je na programu již třináctý
ročník.
Letošní akce běží od začátku listopadu. Jak si
zatím vedeme?
Oproti loňsku pozorujeme slušný nárůst, v prvním
týdnu společné akce přišlo darovat krev 205 osob,
z toho byla spousta z nich navíc na odběru poprvé.

Kolikrát ročně by měl ideálně zdravý člověk darovat krev?
Vzhledem k tomu, že některé složky krve musí
projít až šestiměsíční karanténou, tak je ideální
darovat krev minimálně dvakrát do roka.
Co vůbec znamená krev pro lidský život?
Krev je tekutina, která se nedá ničím nahradit.
Navíc přibývá pacientů všech věkových kategorií,

a to opravdu všech, od ještě nenarozených dětí
až po ty nejstarší z nás. Proto je tak důležité mít
dárce krve, abychom mohli zachraňovat životy
všech spoluobčanů, ale i našich nejbližších, známých a kamarádů.
U jakých případů je krev nejvíce potřeba?
Velmi obecně řeknu, že u všech krvácivých stavů,
úrazů, při porodech, onkologických onemocněních, transplantacích a popáleninách. Nezapomeňme, že transfuzní přípravky jsou potřeba také
pro ještě nenarozené děti v těle matky, kdy se
podávají přes pupečník.
Kdy je nutné dárce odmítat?
Pacienti, kteří dostávají transfuzní přípravky jsou
často velmi těžce nemocní, a proto je nutné dodržovat určitá pravidla a některé dárce bohužel
odmítat a vyřazovat. Někdy je to jen na pár dní,
například po očkování, jindy až na několik měsíců
po tetování… A bohužel v některých případech
napořád při vlastním onemocnění dárce, kdy by
samotný odběr mohl pacientovi ublížit.
Některým lidem se z odběru dělá špatně, omdlívají, mají z nich fóbii. Co byste jim doporučila?
Když k nám přijde někdo nový a řekne, že má
strach, že se mu v dětství dělalo špatně, že má
syndrom bílého pláště, tak tu mám velmi zkušené sestřičky, které mu vše vysvětlí, posoudí, jestli to má smysl. Někdy stačí, že si odběr
pouze okoukne, doma vstřebá a přijde jindy.
Říká se, že kdo nechce, hledá výmluvy, ale kdo
to nezkusí, tak neví, jaký to je pocit, překonat
sám sebe.

tovní hale Šíma s Holíkem v sedmdesátých letech.
Od té doby hokej miluji jako hru, podívanou a show.
Sparta je pro mě ženská na celý život.
Společně působíte v Opeře Národního divadla,
pan Chalupecký jako dirigent a pan Zahradníček
jako sólista. Představuji si dobře, že se sejdete
v Opeře a řešíte spolu hokej?
FZ: Představujete si to úplně správně. Ale určitě
tam nechodíme jen kvůli hokeji. Při představení
nebo intenzivní zkoušce na to není čas, ale rádi si
ho najdeme po práci. I když si vybavuji asi dva případy, kdy jsem mu za dirigentský pult signalizoval
výsledek zápasu, protože já mám výhodu, že když
opustím jeviště třeba kvůli převleku kostýmu, tak
se ke mně ta informace dostane.
JCH: Na ramenou ukazuje počet našich gólů, druhou spodní rukou ukazuje soupeře.

„ULTRAS“ Z OPERY: NA JEVIŠTI SI
SIGNALIZUJEME VÝSLEDKY SPARTY
JAKMILE OPUSTÍ PÓDIA OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA, ČASTO MÍŘÍ K PÓDIU
LEDOVÉMU – V DOMÁCÍ O2 ARENĚ. SÓLISTA FRANTIŠEK ZAHRADNÍČEK A DIRIGENT JAN CHALUPECKÝ TOTIŽ SNESOU OZNAČENÍ SKALNÍ FANOUŠCI SPARTY.
CHYBÍ NA MÁLOKTERÉM ZÁPASE, A KDYŽ UŽ ANO, RŮZNÝMI GESTY SI VÝSLEDKY SPARTY SIGNALIZUJÍ I NA PÓDIU DIVADLA.
Jste de facto součástí širšího jádra sparťanského
týmu. Jak jste se ke Spartě dostali?
František Zahradníček: Takové zařazení si asi ani
nezasloužím, ale moc děkuji.
Jan Chalupecký: To zní úplně noblesně! Je to pro
mě obrovská čest a radost. Sparta je pro mě součást života. Už jako kluk jsem chodil fandit přímo
za střídačku. Táta se dobře znal se sparťanskou
legendou, panem Císařovským. Díky němu jsem se
poznal i s lidmi z týmu. Pak mi někdo řekl, abych
podržel pár hokejek, a už to bylo! S tehdejším
kustodem Brunclíkem jsem zažil první titul po re-

voluci, tehdy jako voják na finále v Trenčíně.
František Zahradníček: Mě ke sparťanskému mantinelu u střídaček přivedl kamarád a odtamtud pak
pokračovala moc hezká cesta, vlastně až do naší
kabiny.
Kdo vás vůbec přivedl k lásce ke Spartě?
FZ: Právě tady můj kolega z divadla Jan Chalupecký. Myslím, že on se o ten mantinel opíral už
jako dítě.
JCH: Mě přivedl táta, ještě jako malého kluka. Mlhavě si pamatuji, jak se prali ve vyprodané spor-

Kdybyste svou roli v opeře přirovnali k roli v hokeji, která by to byla?
FZ: Jak kdy. Pro můj typ hlasu jsou v operách psány
různé druhy rolí, takže pokud zpívám Figara ve
Figarově svatbě, tak jsem jako „centr první lajny“.
Pokud zpívám nájemného vraha v Rigolettovi, tak
jsem ve čtvrté lajně a moje úloha je také jasně
daná.
JCH: Asi bych byl trenér. Mám pod rukama celý
tým.
Jak hokej vnímáte? Je to odreagování od práce,
vaše vášeň, nebo jen jeden z koníčků?
FZ: Všechno dohromady. A pokud jeden z koníčků,
tak určitě ten nejmilovanější. Ještě si to vylepšuji tím, že chodím nejenom fandit sparťanským

klukům, ale i se sám zpotit v pražské amatérské
lize – z čehož asi nejsou v mém zaměstnání příliš
nadšení. (smích)
JCH: Souhlasím! Sport vnímám jako krásné odreagování, stejně jako hokejisté vnímají muziku. Třeba
František Ptáček hraje na flétnu, jednou jsem mu
obstarával noty. Je to pro mě i jistá sounáležitost,
hrdost. Nikdy bych nešel fandit jinému klubu jen
kvůli tomu, že by byl úspěšnější.
Májí vážná hudba a hokej z vašeho pohledu něco
společného?
FZ: Má, velmi mnoho. Pokud obojí chcete dělat
na vrcholné úrovni, je potřeba nejen talent, ale
také velká píle, štěstí na dobré lidi, kteří vás vše
naučí, zdraví, psychická odolnost, a hlavně obojí
musíte milovat.
JCH: V obojím musíte být svému „povolání“ oddaní,
nic neflákat. Mohou vás plácat po ramenou, ale jen
když tomu dáte maximum, můžete být ještě lepší.
Nikdy si nesmíme říct, už to umím, nesmíme sedět
na zadku, ale pořád makat dál. Představení v opeře
je, stejně jako hokej, živý organismus, který vás
může kdykoliv překvapit. Když se pak podíváte do
zrcadla, musíte být schopní říct sami sobě: Udělal
jsem pro výsledek maximum. Muzika, stejně jako
hokej, musí být pro člověka dar, který si jde užít,
ne pouze vydělávat peníze.
Stejně jako hokejisté, i vy stojíte před publikem,
které od vás očekává výkon, ve vašem případě ale
naprosto perfektní, nikdo si zde nepřipouští zaváhání. Umíte se vcítit do kůže hokejistů?
FZ: I od hráčů na ledě očekávají diváci perfektní
výkon. A většina z nás někdy zaváhá, udělá třeba

jen drobnou chybu, ale bez ní nepadne v hokeji
gól. V opeře drobnou chybu velká část diváků asi
nepozná, ale mě mrzí a v každém dalším výstupu
– v případě hokeje ve střídání – chceme být lepší,
dokonalejší. To máme určitě společné. Ale jeden
veliký rozdíl tam určitě je. Když udělám chybu,
tak mi na rozdíl od hráče na ledě nehrozí to, že
schytám tvrdý hit.

FZ: Ano, samozřejmě. Kromě většiny již zmíněných
chodí na naše představení třeba Lukáš Pech.
JCH: Častým návštěvníkem je i trenér František
Výborný, na jaře byl na nové Libuši. Chodí spolu se
svou paní a vnoučaty, dětmi Jardy Hlinky a Davida
Výborného. Vždy mě hřálo, když šel z představení
domů a říkal nám, že si krásně orazil. To je to samé,
co zažíváme my na hokeji.

Kdo je pro vás soupeřem?
JCH: Zaplať pánbůh jich moc nemáme. Pro mě je
ale soupeř tak trochu autor díla. Naším úkolem je
interpretovat Smetanu, Dvořáka či Mozarta na co
nejlepší úrovni, co nejblíže jeho zápisu. Je pro mě
obrovská čest otevřít partituru, kde je vše zapsané, a jen respektuji daného skladatele, užívám si
a je mi obrovským zadostiučiněním, že jeho dílo
můžeme předat dál.

Jaký je váš největší zážitek spojený se Spartou?
FZ: Každý zápas, na který můžu přijít, kdy můžu
být v bezprostřední blízkosti týmu. Ale na přípitek
z mistrovského poháru se zapomenout nedá!
JCH: Vítězství se pamatují nejlépe, ale číslem jedna
je asi finále se Slavií. Vzpomínám si, jak jsme se
v lednu báli o play-off, nakonec vše chytlo krásný
švunk zakončený titulem. Vedle bych ale zařadil
i titul ve Vsetíně v roce 2000, kde jsme jim uloupili
po pěti letech pohár. To byl také krásný zážitek.

Se spoustou z našich hráčů se dobře znáte, často chodíte na tréninky, pomáháte kustodům. Vybudovali jste si s někým z týmu nadstandardní
vztah?
FZ: Samozřejmě se všemi kustody. Ale když se
nad tím víc zamyslím, tak s velkou většinou lidí.
S lékaři, realizačním týmem, fyzioterapeuty. Hráči
se mění, ale přátelství často přetrvává. V mém případě se stále vídám třeba s Martinem Chabadou.
JCH: Nerad bych někoho vynechal. Ze studentských dob si pamatuji ještě trenéry Wohla a Horešovského, krásné vzpomínky mám na hráče, kteří
bývali mými vrstevníky. A pak na Jirku Zelenku,
Františka Ptáčka, Petra Tona s Jardou Hlinkou…
Vídáte některé z hráčů i ve vašem publiku?

MŮJ LEPŠÍ SVĚT
cyklus edukativních eventů

13:00 – 18:00

Zachraňme

zemi !

Kdy hraje Sparta, dobře víte. Kdy mohou fanoušci
vidět v akci vás?
JCH: Na podzim jsme si dvakrát užili společného
Čerta a Káču, na jaře se určitě potkáme v Libuši,
kde bude František zpívat Chrudoše. Chystáme
navíc premiéru Švandy dudáka, kde by měl zpívat
čerta. On je takový ďábel. (smích)
FZ: Jednou nás mohli lidé vidět i společně
s kustodem Hynkem Svobodou, kterému jsem
dohodl účinkování v opeře Aida, kde měl jít v triumfálním pochodu za vítězného vojska. Ale když
se dozvěděl, že bude muset pochodovat jen v bederní roušce, tak to pro mě z nepochopitelného
důvodu odřekl… Takže snad brzo na ledě v play-off u státní hymny.

Naposledy se s Edou vydáme prozkoumávat náš svět. Hravou formou zodpovíme
vše, co vás zajímá a co jste možná
o Zemi nevěděli.

23. 11. – 24. 11. 2019
v galerii harfa

!!

Povíme si něco o klimatických změnách, počasí a přírodě. Naučíme se, jak naši planetu šetřit
a ochraňovat. Jak předcházet vzniku odpadů, jak správně recyklovat. Víte, jak šetřit vodu?
Pojďte s námi prozkoumat příručku na záchranu Země. Čeká vás odpoledne plné zajímavých
informací, kreativní dílničky a spoustu zábavy. Program je vhodný pro rodiny s dětmi.

DOTAZNÍK TOMÁŠE DVOŘÁKA
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Máš nějaké domácí zvíře?
U rodičů mám labradora, do budoucna bych určitě
chtěl mít psa i u sebe doma.
Která je tvoje oblíbená kuchyně?
Italská a samozřejmě česká, mám rád klasiky jako
knedlo-zelo-vepřo nebo rajskou.
Vaříš sám?
Ano, často a rád vařím, například lasagne nebo
steaky.
Zajímáš se o auta nebo motorky?
Spíše motorky, na kterých odmalička jezdím. Auta
taky, ale tolik je neřeším.
Jaké bylo tvé první auto?
Peugeot 307, který jsem dostal od rodičů.
Jaké máš rád filmy?
Spíše akční, rád se podívám na sérii Rychle a zběsile.
Děláš kromě hokeje i nějaké jiné sporty?
Doplňkově si rád zahraju tenis nebo si vyjedu na
kole.
Které sporty rád sleduješ?
Baví mě fotbal, takže když se hraje Liga mistrů
nebo Evropská liga, na zápasy se podívám.
Máš nějaké další koníčky?
Rád rybařím, když mám volno, rád odjedu klidně

na celý víkend chytat ryby.
Jaký byl tvůj největší úlovek?
Dvanáctikilový kapr.
Kdy jsi začal hrát hokej?
Ve čtyřech letech v Chotěboři, ke sportu mě přivedli rodiče.
Na které pozici jsi začínal?
Jsem od začátku obránce, nikdy jsem post neměnil.
Kdo byl tvým hokejovým vzorem?
Tomáš Kaberle, výborný hráč NHL, dokonce jsem
ho v Montrealu viděl hrát naživo, což byl parádní
zážitek.
Který je tvůj oblíbený hokejový tým?
V extralize je to samozřejmě Sparta, v NHL potom
Montreal Canadiens.
Který je tvůj nejsilnější hokejový zážitek?
Určitě zápasy a turnaje v reprezentaci.
Co pro tebe znamená heslo #NEZASTAVÍŠ?
Žádná překážka mě nezastaví v cestě za mým cílem, poperu se o to za každou cenu.
Jak bys popsal sparťanského fanouška jedním
slovem?
Hrdý.
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